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   Rogaland 

 

STYRET I NFF ROGALAND 2012              
 
 
Leder:   Gine Sægrov, Hommersåk, 928 15 454, gine@nulani.net 

Har erfaring med søskenplassering og samarbeid med biologisk familie, samt 
besøkshjem 

 
Kasserer:  Norunn Johnsen, Sandnes, 924 58 761, nortom@c2i.net 

Har erfaring med småbarn, ungdom og 2 base                                       
 
Nestleder:  Monica Sjursen Skogland, Haugesund,  52904115/93083831,     

monica_sjursen@yahoo.no                     
Har erfaring med barn og ungdom, samt skole og fritidsklubb 
 

Sekretær:  Lisbeth Hagen, Stavanger, 452 45 452, lisb-h@online.no 
Har erfaring med barn i alderen 0-12år og samarbeid med ulike instanser, samt 
besøkshjem 

  
Styremedlemmer:  Lindi Brandvik, Stord, 976 97 411, lindibrandvik@gmail.com 
 
   Elise Hærem, Egersund, 930 69 321, geir.feyling@dabb.no 
 
   Inger Johanne Stenhaug, Stavanger, 932 60 031, rolfys@online.no 
 
Varamedlemmer: Karen Marie Skare, Utsira, 911 71 021, karenmarieskare@hotmail.com 
 
   Pål Dahl Andersen, Stavanger, 909 14 815, pda@lyse.net 
 

Gunnel V. Broshaug, Vedavågen, 47627652 broshaug@haugnett.no  
Har erfaring med familieplassering, småbarn og samarbeid med andre kommuner 

 
 

 

 

Valgkomite:  Geir Feyling og Magne Jarl Broshaug 
       

 

 
E-mailadresse: Rogaland@fosterhjemsforening.no  

 
 
 
 
 
Ta gjerne kontakt med en av oss om du har spørsmål du tenker vi kan hjelpe deg med. 
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Hei alle sammen- lederen har ordet   

 
Tiden går fort, dager, måneder og år går. Vi har nå snart vært gjennom et nytt år 
med sittende styre. Det er en aktiv og positiv gjeng! Vi har prøvd en del 
familiedager for medlemmene våre dette året. Det har vært litt prøving og feiling, 
men vi er alle enige om å fortsette med disse dagene. Vi har fått noen 
tilbakemeldinger på disse dagene, både positivt og negativt. Men det som går igjen 
er at mange ønsker denne muligheten til å treffe andre fosterfamilier. 
Vi er fortsatt glade for tilbakemeldinger vi får, både på arrangerte arrangementer og 
på forslag til andre arrangementer. 
Fosterhjemsdagen gikk av stabelen 10.november. Den ble arrangert på litt 
forskjellige måter rundt om i landet. Bufetat  Stavanger sendte oss takkebrev og 
inviterte biologiske barn og fosterbarn til tegne/skrive-konkurranse. Bufetat Fonna 
arrangerte aktivitetsdag for fosterfamilier i Fonna. Denne datoen blir en årlig 
fosterhjemsdag, hvor fosterfamiliene skal hedres! 
Vi mottar telefoner fra medlemmer i hele fylket med spørsmål som dukker opp i 
fosterhjemmene. Det er nok dessverre enda slik at ulikheter er det som ofte 
oppleves som mest frustrerende for de mange fosterhjemmene. Et stort ønske til jul 
må nok være at det blir mer likhet i det som fosterfamilier får av støtte og 
oppfølging av de forskjellige kommuner. 
I denne utgaven av Fylkesbretten kan dere lese kort om familiedagene som har 
vært og invitasjon til Familiedag i Julebyen Egersund, samt en side om vår rolle på 
Pridekurs. Ett brev fra en tidligere fostermor kom også inn til oss- les om hennes 
virkelighet! En foreløpig invitasjon til Årsmøtet ser dere mot slutten av heftet. Og 
kos dere med omskrivingen av «roser er røde, fioler er blå-diktet » Kjekt med post 
fra fosterbarn!  
 
Oppfordrer medlemmer til å sjekke innom nettsiden vår for oppdatering jevnlig. Vi 
prøver å bruke denne mer og mer! 
 
http://fosterhjemsforening.no/index.php?page=rogaland&fid=73 
 
Ha en fantastisk desembermåned og en fin jul. 
 
Med vennlig hilsen Gine Sægrov, lederald Dahl.

http://fosterhjemsforening.no/index.php?page=rogaland&fid=73
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Familiesamling  Søndag 9. desember  2012       Julebyen Egersund                           

                    
Søndag 9. Desember 2012 har vi lyst til å samle medlemmene til en koselig 
juleavslutning.  

Julebyen er åpen fra kl. 12.00 til 18.00. Vi vet at juletiden er vanskelig for mange 
fosterfamilier i forhold til ro og forutsigbarhet, og derfor velger dere selv hvordan 
dere vil legge opp dagen.  

Kl. 15:30 -16.30 blir det samling for Fosterhjemsforeningens medlemmer i 
Frelsesarmeens lokaler. Her blir det rom for førjulsdrøs mens vi spiser julegrøt med 
mandel i. I tillegg til dette blir det forskjellige frivillige aktiviteter som airhockey, 
bordtennis, fotballspill og fiskedam, og muligens en liten overraskelse til hver.  

Det vil være åpent i Frelsesarmeen fra kl. 14.00 til 18.00 for de som måtte ønske å 
varme seg litt, ha en base for dagen eller rett og slett heller vil bruke tiden på 
sosialt samvær med andre fosterfamilier.  

Frelsesarmeen ligger i 3 minutters gåavstand fra julebyen, og for dere som ikke vet 
hvor det er kan dere møte en i styret i Fosterhjemsforeningen ved inngangen til 
kirken kl. 15.15 eller ringe tlf. 93069321 for veibeskrivelse. 

Arrangementet er gratis og vi håper dere finner tid til å komme i en ellers travel 
adventstid! 

Mvh  oss i styret 

Påmelding til julegrøt: e-post til Pål Dahl Andersen    pda@lyse.net 

Vi trenger navn, antall, samt alder på barn.  
 

Siste frist 6 Desember.    
Veibeskrivelse: www.julebyen.no 
 
Fra julebyen Egersunds program  Søndag 9. desember 
12:00 - Julebyen åpner             

13:00 - ”Julegleder” med Olav Lundø (Globen) 
13:30 - Musikk fra tårnet (Egersund kirke) 

14:00 - Tripp og Trapp i Julebyen. Eigersund kulturskole (Globen) 

15:00 - ”Josva og Josefine”. Forestilling med Det glade dukketeater (Globen) 
16:00 - Angels: ”Live wild, we are young”. (Globen) 

17:00 - Lisa Børud - Julekonsert for hele familien (Evangeliehuset) 

 

mailto:pda@lyse.net
mailto:pda@lyse.net
http://www.julebyen.no/
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Norsk Fosterhjemsforening Rogaland  

har gjennomført flere aktivitetsdager i 2012.  

Vi har hatt familiedag på Jernaldergarden i Stavanger.  Dette er et 

rekonstruert gårdsanlegg fra folkevandringstiden (350-550 e. KR). Vi fikk et kjekt opplegg, med 

omvisning av husene som er bygd på de opprinnelige tuftene. Vi fikk også prøve forskjellige 

aktiviteter fra den tiden. Vi fikk blant annet være med på å lage smykker og prøve oss på 

sverdfekting. Grillet pølser gjorde vi og. 

I juni hadde vi familiedag på Vikinggården på Avaldsnes, Karmøy.  

Det var en fin sommerdag i juni, hvor vi satt nede i sjøkanten og grillet, mens barna lette etter 

krabber. Noen var i skogen og andre besøkte hønene og grisen ved vikinghuset. Vi ble kjent med 

flere hyggelige fosterfamilier, og ikke minst mange flotte barn.  En av jentene sendte oss i etterkant 

en tegning, som beskrev de hjemmene hun har bodd i. Fantastisk flott tegning som dere kan se på 

framsiden til hjemmesiden til Norsk Fosterhjemsforening.  

 

Aktivitetsdagen på høsten ble gjennomført på Soma Gård på sørsiden av Rogaland. 

 Her ble det nært bekjentskap med mange 

forskjellige dyr. De som ville, fikk ri på hest, kjøre minigraver, hoppe på store trampoliner med 

mer. Lunsjen var grilling i det fri. Til tross for litt overskyet vær, var det godt oppmøte. 

 

Ellers planla vi og reklamerte for en familiedag på Ravnafloke i Haugesund,  som 

skulle være på høsten. Vi våknet til full storm og kraftig regnvær, men møtte opp i tilfelle noen 

ville være der. Som ventet var det ikke oppmøte, og det hadde heller ikke vært mulighet for å 

fullføre. Vi får evt prøve igjen en annen gang.  

 

Vi skal også ha en familiedag i Julebyen i Egersund ,   

9 desember, dette er det et eget skriv om i bladet. Vi håper flest mulig kommer.  

 

Ellers kommer vi til å fortsette med slike dager i 2013. Vi ser at dette er en flott måte å treffe flere 

som er i samme situasjon, og vi opplever at både fosterforeldre, fosterbarn, fostersøsken med flere 

opplever det positivt å få treffe og snakke med andre som er i samme situasjon. Og ikke minst, 
det er gøy!  

                                
                                                                                   

 

http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www1.uis.no/fag/Learningspace_kurs/guide/Tidslinjer/Arkitekturhistorie/tekstsider/antikken/bilder/jernaldergarden.jpg&imgrefurl=http://www1.uis.no/fag/Learningspace_kurs/guide/Tidslinjer/Arkitekturhistorie/tekstsider/antikken/norsk.htm&h=100&w=182&sz=6&tbnid=qr7BpwofNRRVEM:&tbnh=71&tbnw=129&prev=/search?q=jernalderg%C3%A5rden&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=jernalderg%C3%A5rden&usg=__JNiaupTS38G4hz6xzTIc5URw7Zo=&docid=L9phR6ifsgtVCM&hl=no&sa=X&ei=bAOyUKbTNMTitQb4yoDADg&sqi=2&ved=0CDsQ9QEwAg&dur=732
http://somagard.no/
http://www.julebyen.no/
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Pridekurs 
 
Bufetat i Stavanger og Fonna inviterer NFF Rogaland til å holde et innlegg/presentasjon 
av foreningen når de arrangerer Pridekurs. Dette er en flott mulighet for oss og den 
oppgaven gjør vi gjerne og så ofte vi har mulighet til å stille  
 
Her møter vi de mest positive menneskene som finnes i samfunnet… De som ser på 
samfunnets utfordringer som felles utfordring… De som setter andres behov foran sine 
egne og er villige til å åpne sitt eget hjem for andres barn. Det er alltid hyggelig å treffe 
potensielle fosterforeldre  
 
Her får vi muligheten til å presentere hva vår organisasjon står for, og hva som er våre 
overordnede mål. Her kan vi stille spørsmål og få tilbakemeldinger på hva som ønskes av 
oss og samtidig spørre om hva vi bør gjøre for våre medlemmer? Vi kan her formidle at vi 
er tilgjengelige for ALLE mulige spørsmål; intet spørsmål er for lite eller for stort!! Dette er 
viktig for oss å få fram- fordi mange har stilt oss spørsmålet «når kan og bør fosterforeldre 
ta kontakt med oss som organisasjon»  
 
Vi har alltid med oss noen eksemplar av NFF Rogalands blad; Fylkesbretten, samt bladet 
Fosterhjemskontakt-som utgis fra NFF sentralt, samt opplysninger/skjema i forhold til 
innmelding. 
 
Vi setter utrolig stor pris på å få denne muligheten fra Bufetat og at vi får være tilstede 
også når det er pauser i selve Pridekurset. Her får vi mulighet til å treffe/snakke med de 
som ønsker det! Vi ønsker å være tilgjengelig og det oppfatter vi som en svært viktig del 
av oppgaven vår i vårt organisasjonsarbeid. 
«Ta heller kontakt en gang for mye enn en gang for lite» 
 
Vennlig hilsen styret i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 
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Når fosterbarnet flytter. 
 
Etter mange år med tenking på om vi skulle blir fosterforeldre, bestemte vi oss for å 
gå på PRIDE-kurs for å se om dette kunne være noe for oss. På PRIDE-kurset lærte 
vi veldig mye om både oss selv, og om hva det ville si å være fosterforeldre. Det de 
ikke sa så mye om var om den dagen barnet eventuelt flytter ut av fosterhjemmet, 
enten ved tilbakeføring eller ved nettverksplassering. Det var fosterforeldre og 
fostersøsken som var med på kurset og fortalte om hvordan det var å ha et 
fosterbarn i hjemmet sitt, men ingen som fortalte om hvordan det var hvis 
fosterbarnet flytter fra fosterhjemmet. Burde det også være med på PRIDE-kurset, i 
og med at dette er noe av det en frykter aller mest i forhold til å være fosterforeldre? 
 
Etter kurset gikk vi igjen i tenkeboksen for å finne ut om dette var noe vi virkelig ville. 
Så etter noen måneder med mye tenking for og imot, bestemte vi oss for at dette var 
noe vi ønsket. Siden vi ikke hadde egne barn, og hadde vært alene bare oss to i 
mange år, visste vi at forandringen i livet vårt ville bli stor. Forventningene og 
spenningen var derfor til å ta og føle på da telefonen fra barnevernstjesten kom om 
at de hadde et barn de trodde ville passe perfekt inn hos oss. De kom hjem til oss 
ved flere anledninger og fortalte om barnet og utfordringene det hadde. Og jo mer de 
fortalte, jo mer ønsket vi at dette barnet skulle bli en del av vår familie. 
 
Vi fikk vite ca tidspunkt for når barnet skulle flytte inn, og gikk til innkjøp av det mest 
nødvendig, og gledet oss til å ta fatt på oppgaven som fosterforeldre. Barnet kom og 
vi ble veldig fort veldig glade i barnet, selv om vi i begynnelsen ikke fikk så mye 
respons fra det. Barn er jo veldig lojale, og vi var på en måte de som sto i veien for 
barnet og biologisk familie. Men det tok ikke så lang tid før vi følte at barnet slappet 
av hos oss, og vi merket at det ble en tilknytning mellom oss og barnet. 
 
Barnet spiste godt, og la på seg flere kilo som det trengte, sov godt om natten og 
skolearbeidet gikk veldig bra. Vi var blitt en familie med alle de gleder og utfordringer 
som følger med.  
 
Når vi hadde problemer fikk vi råd og veiledning fra veileder og barnevernstjeneste. 
Vi deltok i førsteårsgruppe, og fikk høre at barn fra ulike miljøer ofte hadde samme 
problematikk, og at måten vi arbeidet på og utfordringene stemte overens med 
andres erfaringer.  
 
Vi merket stor fremgang på barnet. Fra å like nesten ingenting av mat, spiste nå 
barnet det meste, og størst var jubelen når vi skulle ha lettsaltet torsk. Vi dro på 
ferier, besøkte våre familier (som tok barnet inn som om barnet alltid hadde vært en 
del av familien). Vi var som en helt vanlig familie på tre. 
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Så etter at barnet hadde bodd hos oss i ca 2 1/2 år kom beskjeden vi fryktet, 
barnevernstjenesten hadde besluttet at barnet skulle flytte, ikke til mor eller far, men i nytt 
fosterhjem hos biologisk familie. Sorgen var kjempe stor og spesielt jeg som fostermor var 
helt knust. "Barnet mitt" skulle ikke lenger bo hos oss.  
 
Barnevernstjenesten kom hjem til oss for å fortelle barnet om avgjørelsen som var tatt. 
Barnet var på forhånd informert om at familien ønsket at barnet skulle bo hos dem, så 
spenningen var derfor stor fra barnets side. Selv om jeg visste hva de ville si, hadde jeg 
bestemt meg for å være sterk for barnets skyld, og vise at jeg synes dette var greit for 
barnet skyld. Jeg hadde snakket med barnevernstjeneste om hva vi skulle gjøre hvis jeg 
ikke klarte å holde tårene borte, og vi var enige om at det var greit for barnet å få se at jeg 
syntes det var trist at det skulle flytte og at det ville bli savnet. Og tårene kom, og den som 
trøstet meg og sa at alt ville gå bra, det var barnet. ”Jeg er jo glad i deg, og vi kan jo 
treffes selv om jeg flytter”, sa barnet, og jeg gråt enda mer.  
 
Fosterbarnet både gledet og gruet seg til å flytte fra oss. Barnet var jo blitt glad i oss og 
knyttet til oss, samtidig som lojaliteten til familien var stor. Man hører jo alltid at familier 
skal holde sammen, og det er viktig, men som barnet sa, ”dere er jo på en måte familien 
min dere også”.  
 
Det å pakke ned rommet til barnet var helt forferdelig, og når de kom og bar ut tingene i 
bilen var jeg utrøstelig. Barnet var på skolen når dette skjedde. Etter skolen kom barnet 
hjem for å ta farvel med oss. Jeg klarte å ta meg sammen, men da de var dratt gråt jeg i 
mange timer. Huset var så ufattelig tomt. Hvordan skulle jeg klare meg i hverdagen uten 
barnet som jeg var så glad i. Hvordan ville julen uten barnet bli? Og bursdagen til barnet 
uten barnet i huset?  
 
Barnets nye fosterfamilie sa til meg at vi hadde gjort mye godt for barnet, og at de nå 
hadde et helt annet utgangspunkt enn de hadde hatt hvis barnet hadde flyttet direkte til 
dem for 2 1/2 år siden.  
 
Barnevernstjenesten stilte opp for oss, og vi fikk tilbud om samtaler med psykolog for å 
takle krisen vi var i. Det var et tilbud jeg benyttet meg av, og det var veldig godt å få 
snakket ut med noen utenforstående som ikke " tok parti" i saken. Jeg var så langt nede 
at jeg var sykemeldt fra jobben min en periode etter flyttingen. Men med hjelp til å se at 
jeg faktisk hadde betydd noe og gjort mye godt for barnet, kom jeg meg på beina igjen, og 
tilbake på jobb. 
 
Vi har vært med på å vise barnet hvordan en trygg tilknytning er, at voksne er til å stole 
på, hvordan et familieliv skal være og ledet det til suksess på mange områder, og dette 
vet jeg har gitt barnet større tro på verden og seg selv. Jeg vet at vi har spilt en viktig rolle 
i barnets liv og at det nå har større muligheter til å klare seg i framtiden. 
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I og med at vi ved flyttingen visste at barnet kom inn i en velfungerende familie, og at det 
ville bli godt ivaretatt, har dette naturligvis lettet situasjonen noe. Når barn blir flyttet fra 
fosterhjem tilbake til foreldre (som en som fosterforeldre ikke tror vil kunne ivareta barnet 
på en tilfredsstillende måte) er situasjonen selvfølgelig en annen. Jeg tror likevel at en da 
må tenke at en har gitt barnet mye bedre odds i livet. En har vist barnet hvordan ting skal  
 
 
være, og gitt det en mal for hvordan det kan leve sitt eget liv, og kanskje gitt dem verktøy 
til hvordan de selv vil ha det den gangen de flytter for seg selv og stifter sin egen familie. 
Dersom man samtidig har styrket barnets selvtillit og utvikling mens det har bodd hos 
fosterfamilien, vil også barnet være bedre utrustet til å takle eventuelle problemer som 
måtte dukke opp. 
 
Det er nå litt over 1 1/2 år siden barnet flyttet, og siden vi nå ikke bor i samme by har jeg 
bare truffet barnet ett par ganger siden flyttingen. Det er vondt og ikke lenger være en del 
av livet til barnet. Selv om jeg har sett at banet har det bra der det er, er sorgen og savnet 
fremdeles der. Barnet er i tankene mine nesten daglig, men selv om sorgen over at 
fosterbarnet flyttet er stor, er det absolutt verdt det å ha vært fosterforeldre. Du vet at du 
har vært med på å gi et barn noe verdifullt i livet, og barnet har gitt deg så mye. Min sorg 
og mitt savn er en liten pris å betale for å hjelpe et barn til å få et bedre liv. 
 
Med vennlig hilsen en tidligere fostermor 
 
 
 

 
 
 
 

                       ......     

 
     
 
Det var Inger Johanne Storesund, som arbeider ved Familievernets kontor i Haugesund, 
som ble utfordret i sist utgave til å skrive en artikkel til Fylkesbretten…. 
Hun holder imidlertid på å avslutte jobben sin på Familievernkontoret og ønsket bare å 
sende ballen videre. Vi oppfordrer derfor en person i sør denne gangen, og det blir 
Wenche Corneliussen, leder i omsorgsavdelingen i Stavanger barnevern.  
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Årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 

2012 
 
Nå nærmer vi oss Årsmøtet for 2012 og denne gang skal det 

avholdes i Sørfylket. 

 

Sted:  Annonseres senere,  

          senest 11.01.13 på hjemmesiden vår    (se link under) 

Dato: Fredag 22.02.13  

   

 

Saker må meldes til NFF Rogaland senest 11. januar 2012. 

Rogaland@fosterhjemsforening.no 

  

Saksliste og agenda vil bli bekjentgjort to-2- uker før årsmøtet, 

på vår hjemmeside.  

http://fosterhjemsforening.no/index.php?page=rogaland&fid=73 

 

 

De som ønsker å være med i styret kan ta kontakt med 

valgkomiteen ved  

Magne Jarl Broshaug : broshaug@haugnett.no eller  

Geir Feyling geir.feyling@dabb.no 

 

Vi vil spesielt oppfordre interesserte fra nordfylket til å melde 

seg- for å få en likevekt av kandidater fra sør og nord. 

 

 

Vennlig hilsen  

Styret i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 
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Til FosterMor!     

 

Roser er røde          

Fioler er blå       

Morer er gode      

men du er mer      

 enn som så!          

                 Klem fra din fosterdatter   
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 DIVERSE: 

 
 

BEHOV FOR RÅDGIVNING? 
 
Norsk Fosterhjemsforenings rådgivningstelefon for medlemmer: 46500847/23315400 
Fortrinnsvis på torsdager mellom kl. 09 og 15 eller send e-post til 
radgiver@fosterhjemsforening.no 
 

 
Veiledende satser for fosterhjem pr. barn pr. måned fra og med 1. juli 2012.  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

                                                                    
                                                                                                                                             

Alder Utgifts 

dekning 
Arbeids 

godtgjøring 
Samlet 

godtgjøring 

 

0 til 6  4 590,- 6 913,- 11 503,- 

 

6 til 11  5 700,- 6 913,- 12 613,- 

 

11 til 15  6 230,- 6 913,- 13 143,- 

 

     15 år og 

eldre 
6 770,- 6 913,- 13 683,- 

 

LEIR/ 

UNGOMSHELG 

Julehilsen fra oss i styret 

I NFF Rogaland  
 

mailto:radgiver@fosterhjemsforening.no

